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PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAPURU
Rua Ângelo Meneguesso, 475 - Fone ( 18 ) 3861-1195-3861-2007
Caixa Postal 01 - CEP 17.880-000 IRAPURU Estado de São Paulo
CNPJ 44.926.723/0001-91 - Email:secretaria@irapuru.sp.gov.br

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO
DE DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO.
Silvio Ushijima, Prefeito Municipal de Irapuru, Estado de
São Paulo, no uso de suas atribuições e em consonância
com a legislação vigente, faz saber que fica o candidato
aprovado no Concurso Público 01/2014, abaixo relacionado, convocado a se apresentar munido de documentação
para habilitação, no local, dia e horário abaixo especificado.
Cargo: Inspetor de Alunos
Classificação
Nome
2°
Ellen Suriano de Lima

RG
43.841.951-0

O candidato acima relacionado deverá apresentar as seguintes documentações para habilitação:
- xerox do RG - frente e verso (legível)
- xerox do CPF - (legível)
- xerox do título de eleitor (legível)
- carteira de trabalho – nº, série, verso, último contrato (se
houver)
- xerox da certidão de nascimento/casamento
- xerox da certidão de nascimento dos filhos menores de
14 anos
- xerox da carteira de vacinação de filhos menores de 14
anos
- xerox do diploma do grau de escolaridade e outros documentos exigidos para cada cargo
- xerox da certeira de reservista (se masculino)
- xerox da CNH (se exigido pelo cargo) - comprovante de
inscrição no órgão de classe (se exigido para o cargo)
- 2 fotos 3x4 – recente
- Xerox do PIS/PASEP (não pode ser NIT)
- Comprovante da última eleição
- Conta corrente (BRADESCO)
- comprovante de residência (conta telefone, água ou luz –
legível)
- antecedentes criminais
- Apresentar declaração de bens, conforme Lei nº 88.429/
1992, contendo valores de bens e valores que compõe seu
patrimônio privado: compreenderá imóveis, móveis, semoventes, dinheiro, títulos, ações e qualquer outra espécie de
bens e valores patrimoniais localizados no país ou no exterior e, quando for o caso, abrangerá os bens e valores patrimoniais do cônjuge ou companheiro.
- Declaração do Departamento de Recursos Humanos da
última empresa em que trabalhou que comprova não ter
sofrido condenação em procedimento administrativo disciplinar, comprovante da habilitação legal para o exercício do
cargo no serviço público de qualquer esfera, e não ter sido
demitido por ato de improbidade ou exonerado “a bem do
serviço público”, mediante decisão transitado em julgado
em qualquer esfera governamental.
- Atestado de capacidade funcional (exame médico).
PERÍODO: de 15 à 21 de Fevereiro de 2018.
LOCAL: Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Irapuru, sito a Rua Ângelo Meneguesso,
475, Irapuru-SP.
HORÁRIO: das 08:00 as 16:00 horas
OBSERVAÇÕES:- 1- Quando da entrega das documentações será agendado para o candidato exame médico adicional, o qual será efetuado por médico indicado pelo município; 2- O não comparecimento pessoal do candidato para
apresentação dos documentos no período determinado implicará na desistência da ocupação do cargo.
Irapuru/SP, 08 de Fevereiro de 2018.
Silvio Ushijima
Prefeito Municipal

Filho é preso após arrastar a
própria mãe pelos cabelos e
agredi-la com pedaço de pau
Um homem de 30 anos foi
preso em flagrante neste domingo (4) após bater na própria mãe em uma residência
no Centro de Irapuru. Conforme informações da Polícia
Militar, o suspeito arrastou a
mulher pelos cabelos e ainda
a agrediu com um pedaço de
pau.
Uma equipe da PM foi
acionada para comparecer a
uma casa na Rua Duque de
Caxias para atender uma
ocorrência de desinteligência
e encontrou a vítima com várias escoriações pelo corpo.
A mulher, de 53 anos, relatou aos militares que seu filho a arrastou pelos cabelos,
a agrediu com um pedaço de
pau e ainda encostou uma
faca em seu pescoço. Conforme a polícia, o homem
ameaçou cortar o pescoço

da vítima.
Os policiais deram voz de
prisão ao indivíduo, que foi
conduzido para a Delegacia
da Polícia Civil e permaneceu preso à disposição da
Justiça.
Na delegacia de policia, o
delegado de polícia corroborou com a prisão, autuando
com fulcro na lei 11340/06
(Lei Maria da Penha), bem
como nos artigos 147 e 129
§9º Código Penal.
Segundo a PM, ele havia saído do sistema
prisional no dia 28 de janeiro deste ano e passou a
morar com sua mãe.
A vítima foi socorrida por
uma ambulância da cidade e
levada até o Pronto Atendimento de Junqueirópolis. Ela
foi medicada e liberada, ainda segundo a PM.

Com informações da Polícia Militar de Irapuru e G1 Prudente

Disque 190
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ANIVERSARIANTES:
10/02
- IRENE APARECIDA HERNANDES
BONFIM
- LEONARDO HISSASHI MORI
- MAYARA CUPAIOL LUGAN
- SAMUEL XAVIER VARINE
- ISABELA RIBEIRO COSTA
11/02
- KARINA YUMIKO JÓ
14/02
- MARIA DO SOCORRO SANTANA
15/02
- LUCILA ARAUJO BUCHWITZ
- FAGNER CASONI PEREIRA
- LILIAN CÁSSIA FLORES QUIRALDELLO
16/02
- RAFAEL BRAGA BERLANDI
- ANDRE LUIS MARTINS BORGES

OZ
Jornal A V
VOZ

Assine, Anuncie e Publique
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Prefeitura Municipal de Irapuru
Extrato de Pregão Presencial n. 04/2018.
Processo Licitatório n. 14/2018.
A Prefeitura Municipal de Irapuru/SP, em cumprimento as
Leis Federais n. 8.666/93 e 10.520/02, torna público, que
realizará Pregão Presencial n. 04/2018, Processo Licitatório
n. 14/2018 no dia 27 de Fevereiro de 2018, ás 08h:30min,
sala de Licitações, situada à Rua Ângelo Meneguesso, 475,
Centro, com Credenciamento as 08h:20min do dia 27 de
Fevereiro de 2018, no endereço acima. Objetivando pelo
critério de menor preço por item a aquisição de
Hipoclorito de Sódio Solução Concentração mínima
de 12% e Acido Fluorssilicico- mínimo 20% para serem
utilizados no tratamento de água desta municipalidade
durante o exercício de 2018. Quaisquer esclarecimentos, informações e Edital completo, serão prestados pelo
Setor de Licitações, no endereço acima, nos dias de expediente, no horário das 08:00 as 11:00 e das 13:00 as 17:00
horas,
telefone
(18)
3861-2007.
Emaillicitacoes@irapuru.sp.gov.br. Site: www.irapuru.sp,gov.brIrapuru/SP, 08 de Fevereiro de 2018- Silvio UshijimaPrefeito Municipal.
Prefeitura Municipal de Irapuru
Extrato de Pregão Presencial n. 05/2018.
Processo Licitatório n. 15/2018.
A Prefeitura Municipal de Irapuru/SP, em cumprimento as Leis
Federais n. 8.666/93 e 10.520/02, torna público, que realizará
Pregão Presencial n. 05/2018, Processo Licitatório n. 15/2018
no dia 28 de Fevereiro de 2018, ás 08h:40min, sala de Licitações, situada à Rua Ângelo Meneguesso, 475, Centro, com
Credenciamento as 08h:30min do dia 28 de Fevereiro de 2018,
no endereço acima. Objetivando pelo critério de menor preço por item a AQUISIÇÃO DE LIVROS (Literatura Infantil,
Gibis, etc.) para o Processo Educacional dos Alunos do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino. Quaisquer
esclarecimentos, informações e Edital completo, serão prestados pelo Setor de Licitações, no endereço acima, nos dias
de expediente, no horário das 08:00 as 11:00 e das 13:00 as
17:00 horas, telefone (18) 3861-2007. Emaillicitacoes@irapuru.sp.gov.br. Site: www.irapuru.sp,gov.br- Irapuru/SP, 08 de Fevereiro de 2018- Silvio Ushijima- Prefeito
Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAPURU
1° TERMO ADTIVO AO CONTRATO N° 47/2017
PROCESSO LICITATÓRIO N° 027/2017
DISPENSA N° 03/2017
OBJETIVO: Prestação de Serviços para a realização de
Oficina de Atividade Ludo Pedagógica com crianças e adolescentes, atendidos pelo CRAS dessa municipalidade.
EMPRESA: ALEXSANDRA VICENTIN BUSSOLA, inscrita no CNPJ sob o n. 27.070.423/0001-34, com sede a Rua
Orlando Leite Ribeiro, 165 – Centro na cidade de Irapuru/
SP.
VIGÊNCIA: 06 (seis) meses de 04 de janeiro de 2018 á 3
de julho de 2018.
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAPURU
Resumo de Licitação
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
CONVITE N°04/2018
PROCESSO LICITATÓRIO n°08/2018
OBJETIVO: Contratação de empresa especializada na
prestação de serviços de Workshop com o tema: Gestão
de sua Marca Pessoal te Ajuda a Educar. Ministrada para
os profissionais da Educação.
REVOGADA: 26 de Janeiro de 2018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAPURU
Resumo de Licitação
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N°01/2018
PROCESSO LICITATÓRIO n°05/2018
OBJETIVO: Aquisição de Pão Frances de 50grs e Pão tipo
Bisnaguinha de 25grs para serem utilizados na Merenda
Escolar das Escolas Publicas Municipais, Creche Municipal, Projeto Educacional, Almoxarifado e de demais setores municipais, para o exercício de 2018.
ADJUDICAÇÃO: 01 de Fevereiro de 2018.
HOMOLOGAÇÃO: 06 de Fevereiro de 2018.
Empresas Vencedoras: FERREIRA E FERREIRA IRAPURU LTDA – ME, com sede a Av. Euclides da Cunha, 971,
centro da cidade de Irapuru/SP, devidamente inscrita no
CNPJ sob o n. 96.413.406/0001-75, e a empresa HORACIO TOCHIO FURUHASHI & CIA LTDA – ME, com sede a
Av. Nove de julho, 403, centro da cidade de Irapuru/SP,
devidamente inscrita no CNPJ sob o n. 10.461.555/000194.
Extrato de Contrato: Contrato n°03/2018 firmado em 06
de Fevereiro de 2018, com a empresa FERREIRA E FERREIRA IRAPURU LTDA – ME, com sede a Av. Euclides da
Cunha, 971, centro da cidade de Irapuru/SP, devidamente
inscrita no CNPJ sob o n. 96.413.406/0001-75, para os itens
01 e 03 no valor total de 59.400,00 (cinqüenta e nove mil e
quinhentos reais).
Extrato de Contrato: Contrato n°04/2018 firmado em 06
de Fevereiro de 2018, com a empresa HORACIO TOCHIO
FURUHASHI & CIA LTDA – ME, com sede a Av. Nove de
julho, 403, centro da cidade de Irapuru/SP, devidamente
inscrita no CNPJ sob o n. 10.461.555/0001-94, para os itens
02 e 04 no valor total de 14.700,00 (quatorze mil e setecentos reais).
Vigência dos Contratos: Do dia 06 de Fevereiro de 2018
ate 31 de Dezembro de 2018.
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAPURU
Resumo de Licitação
Processo n. 07/2018
Dispensa de Licitação n. 02/2018
Objetivo: Conserto com peças e serviços do Trator 272 do
Setor de Secretaria de Agricultura e Abastecimento.
Empresa: AMANDA PELOZO MONTRONI, COM SEDE A
Rua Fortaleza, 1.105, Metrópole na cidade de Dracena/
SP, devidamente inscrita no CNPJ sob o n. 25.147.322/
0001-99 Ratificação: 24 de Janeiro de 2018.
Valor: R$ 6.924,01 (seis mil novecentos e vinte e quatro
reais e um centavo), sendo R$ 3.674,01 (três mil seiscentos e setenta e quatro reis e um centavo) de peças, R$
690,00 (seiscentos e noventa) de lubrificante e R$ 2.560,00
(dois mil quinhentos e sessenta reais) de mão de obra.
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAPURU
4° Termo Aditivo de prorrogação de Prazo do contrato n°001/2014
PROCESSO LICITATÓRIO N° 050/2013
PPREGÃO PRESENCIAL N° 05/2013
OBJETIVO: analise e desenvolvimento de programas de
computador, para licenciamento ou cessão de direito de
uso.
EMPRESA: 4R SISTEMAS & ACESSORIAS com sede a
Praça João Francisco Menezes, n° 154 – Bairro Jardim
Brasil na cidade de Porto Feliz/SP, devidamente inscrita
no CNPJ sob o n. 05.081.873/0001-90.
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a contar do dia 0601/2018
ate 05/01/2019.

